Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia
Združenia sudcov Slovenska, konaného
v dňoch 30.11.2012 – 01.12.2012 v
Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách
Združenie sudcov Slovenska v záujme dôslednej realizácie
reprezentovania a obhajovania záujmov sudcovského stavu, podpory
profesionálnej prípravy sudcov a ochrany sudcovskej nezávislosti
konštatuje:
1. nevyhnutnosť dôsledne zabezpečiť ústavou garantované právo
občanov na prístup k súdu a na spravodlivý proces pred nezávislým
a nestranným súdom náležitým plnením si ústavných povinností
orgánmi zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci a za tým účelom,
2. navrhuje prednostne v roku 2013 legislatívnymi úpravami zosúladiť
ustanovenia zákonov týkajúcich sa statusu sudcu, správy
a samosprávy
súdnictva,
Súdnej
rady
SR
s uvedenými
medzinárodnými odporúčaniami i záväznými nálezmi Ústavného
súdu
SR
a zároveň
pripraviť
rekodifikáciu
procesných
a hmotnoprávnych
predpisov, ktoré zabezpečia požadovanú
včasnosť súdneho konania a rozhodovania,
3. upraviť imunitu sudcov, ako jednu z osobných garancií nezávislosti
súdnictva v plnom súlade s medzinárodnými štandardami týkajúcimi
sa súdnictva, ústavným zabezpečením funkčnej imunity sudcov, ako
zásadnej podmienky pre garantovanie nezávislosti súdnictva
v demokratickom a právnom štáte,
4. systémovými opatreniami v roku 2013 odstrániť nerovnosť pri
hmotnom zabezpečení sudcov s poukazom na Stanovisko CCJE č.
(2012) 15, ako aj odborného aparátu participujúceho na výkone
súdnictva v súlade so záväzným Dohovorom č. 111 Medzinárodnej
organizácie práce (o diskriminácii v zamestnaní a povolaní)
publikovaného pod č. 456/1990 Zb.,
5. vyzýva politické strany a masmédiá k rešpektovaniu štandardov
Rady Európy a Európskej únie týkajúcich sa ochrany nezávislosti
súdnictva konaním, ktorým sa dosiahne vhodná rovnováha medzi
potrebou chrániť súdne konanie na jednej strane a slobodu tlače
a odbornou diskusiou vo veciach verejného záujmu na strane druhej
a súčasne, pri komentovaní rozhodnutí sudcov, vyhnúť sa kritike,
ktorá by podkopávala nezávislosť a dôveru verejnosti v súdnictvo,
keďže sudcovia nemôžu bez dôvery verejnosti, ktorej slúžia,
efektívne vykonávať spravodlivosť a splniť svoju zásadnú úlohu
ochrancov práv a slobôd ľudí,

6. konštatuje, že faktickým zložením súčasných výberových komisií sa
dôsledne dodržiavajú medzinárodné štandardy i Nález Ústavného
súdu SR o eliminácii neprijateľných zásahov výkonnej moci do
kreovania moci súdnej,
7. dáva do pozornosti závery porady Výboru ministrov Rady Európy, že
iba na súdoch v Slovenskej republike došlo k skráteniu dĺžky
súdneho konania v civilných sporoch.

Štrbské Pleso, 30.11.2012

JUDr. Dana Bystrianská
prezidentka ZSS

